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Samen de juiste dingen doen
Het WERV-convenant liep in maart af. De vier gemeenteraden waren unaniem
in hun oordeel: de samenwerking werpt voldoende vruchten af om te worden
voortgezet. “Dankzij WERV zijn we alerter naar elkaar toe. Bij beslissingen denken
we beter na over de consequenties voor de anderen. Een gemeente is immers
geen eiland”, stelt Geert van Rumund, voorzitter van WERV.
Van Rumund blikt terug: “WERV is in
2002 gestart vanuit de overtuiging dat
Veenendaal, Rhenen, Ede en Wageningen
een belangrijk gemeenschappelijk belang
hadden, namelijk de bescherming van het
gedeelde buitengebied, het Binnenveld.
Ook vonden we dat het ook op andere
terreinen nuttig was om samen te werken.
Hierdoor staan we sterker naar provincies
en rijk om de belangen van meer dan
220.000 inwoners te kunnen behartigen.”
Gezamenlijk belang
Geen van de WERV-gemeenten is groot
genoeg voor complete voorzieningen
binnen de gemeentegrens. Samen
hebben de WERV-gemeenten wel een
volledig aanbod. Van Rumund: “We vullen
elkaar goed aan. Denk bijvoorbeeld aan
ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede, het

Verder in dit nummer:

Veenendaalse winkelcentrum, toeristisch
Rhenen en de universiteit in Wageningen.
Die regionale functie van voorzieningen
brengt met zich mee, dat je ook samen
moet nadenken over de toekomst van het
gebied.”
Resultaten
“De Regionale Structuurvisie vormt
een stevig fundament voor de samenwerking”, zegt Van Rumund. “Die vormt
het uitgangspunt voor alle projecten.
Inmiddels hebben we door hard werken
zichtbare resultaten geboekt met elkaar.
Denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke
promotie van WERV op beurzen, de
realisatie van de portal huiswaarts.nu voor
woning-zoekenden, de introductie van
de jaarlijkse Vastgoedmonitor, aanleg van
fietsroutes en recentelijk de aanwijzing

door de minister van het Binnenveld als
landelijk voorbeeldgebied. Daar mogen
we best trots op zijn!”
Toekomst
Van Rumund pakt de Projectagenda 2008
erbij. “Je ziet dat we steeds meer projecten samen doen. Het aantal gezamenlijke
aandachtsgebieden groeit ook. Zo willen
we onderzoeken, of het voordelen biedt
om samen te werken op het gebied van
milieu en water.” Van Rumund benadrukt
het belang van prioriteitenstelling. “Je
moet niet alles tegelijk willen. Bij alles
wat je doet, moet je je afvragen: doen we
de juiste dingen, en doen we de dingen
goed? Om daar achter te komen, moet
je de doelstellingen scherp formuleren
en de resultaten meetbaar maken.
Tenslotte zijn de afspraken die we met
elkaar maken wel vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Daar zal ik me de komende
tijd sterk voor blijven maken.”
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Door de WERVgemeenten is afgelopen
jaar het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) Binnenveld opgesteld. De
gemeenteraden hebben het in 2007
vastgesteld. In dit plan staat een groot
aantal projecten, zoals aanleg van
recreatieve routes voor fietsen, wandelen,
paardrijden, de aanleg van verschillende
beplantingen, de ontwikkeling van
groene wiggen tussen de verschillende
kernen, het versterken van groene
ecologische verbindingen en de
verkenning van een Landschapsfonds.
Ir. Marina Karsten, projectmanager LOP
Binnenveld, popelt om de mouwen op te
stropen.

Aan de slag voor het Binnenveld
Karsten, die na haar studie landschapsarchitectuur in Wageningen jarenlang vanuit
verschillende gemeenten betrokken was bij
het Binnenveld, is enthousiast over de ideeën
in het plan. “Met het Binnenveld bieden we
ruim 200.000 inwoners de broodnodige
groene ruimte. Maar er moet veel gebeuren
om het gebied die rol blijvend te laten
vervullen. Denk aan natuurontwikkeling en de
aanleg van kleinschalige beplantingen. Maar
ook de ontwikkeling en het onderhoud van
recreatieroutes. Ondertussen mogen we de
belangen van de boeren in het gebied beslist
niet uit het oog verliezen. Wij willen hen graag
op een aantrekkelijke manier betrekken bij
het benodigde herstel en onderhoud van
het buitengebied. Het is immers hun gebied.
Belangrijk is dat we voor een lange periode

geld beschikbaar krijgen voor het beheer van
het landschap.”
In het onderzoek naar de eventuele haalbaarheid van een Landschapsfonds worden
alle mogelijkheden verkend, die kunnen
bijdragen aan een gezonder Binnenveld.
Zoals medefinanciering door particulieren en
sponsors vanuit het bedrijfsleven. Karsten:
“Zorgverzekeraars zijn misschien vanuit
gezondheidsaspecten geïnteresseerd te
krijgen. Ook een groenfonds is een optie. Ik
ben erg gecharmeerd van de gedachte achter
een Landschapsfonds, namelijk dat je de
waarde van het landschap inzet ten behoeve
van dat landschap. Dit geldt ook bij het idee
van een uitzichtgarantie. De filosofie is, dat de
WOZ-waarde van een huis stijgt, wanneer het

uitzicht ook voor de toekomst gegarandeerd
is. De hogere inkomsten die de gemeente
daardoor int, zouden we in moeten kunnen
zetten ten behoeve van het gebied.”
Karsten waarschuwt voor teveel optimisme.
“Vooral de uitzichtgarantie is in de media
een eigen leven gaan leiden. En dat terwijl
we nog moeten onderzoeken of het wel een
haalbare kaart is. Datzelfde geldt overigens
voor de meeste ideeën in het onderzoek naar
de haalbaarheid van het Landschapsfonds.
Het komende jaar gaan we uitwerken, hoe we
inwoners, boeren, ondernemers en bestuurders daadwerkelijk kunnen mobiliseren voor
een duurzaam Binnenveld.”

WERV: ook in 2008 met volle
kracht vooruit!
Op 12 december 2007 heeft WERV de Projectagenda 2008 goedgekeurd. Na het fiat
van de vier WERV-gemeenten, begin april, wordt de Projectagenda uitgegeven en
verspreid. Voor de uitvoering van de projecten is voor 2008 een budget van circa
€ 290.000 beschikbaar. De plannen zijn ambitieus, waarbij natuur, wonen,
bereikbaarheid en economie belangrijke speerpunten zijn.

Oog voor de natuur
Het Binnenveld blijft ook in 2008 een prioriteit
voor WERV. Elders in deze nieuwsbrief leest
u meer over het hiervoor ontwikkelde landschapsontwikkelingsplan.

Economie: WERV op de kaart
WERV maakt zich sterk om de regio te promoten bij bestuurders en ondernemers, met
als doel de werkgelegenheid te bevorderen.
Bijvoorbeeld door een gezamenlijke presentatie tijdens beurzen. Ook wordt aandacht
besteed aan onder meer de detailhandel,
de regionaal belangrijke logistieke sector en
innovatieve bedrijven. Op het gebied van toerisme is het uitgangspunt: ieder z’n identiteit,
samen de promotie. Om de economie een
positieve impuls te geven, zal het in 2007 uitgewerkte plan vanaf 2008 worden uitgevoerd.

Sociaal-maatschappelijke zaken
De WERV-gemeenten werken steeds nauwer
samen waar het de arbeidsmarkt betreft,
zonder de lokale situatie uit het oog te
verliezen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van een
re-integratietraject. Maar ook bij de bestrijding van werkloosheid; om meer langdurig
werklozen en jongeren aan werk te helpen,
heeft WERV in 2007 met succes gewerkt aan
een intensiever contact tussen bedrijfsleven,
CWI, onderwijsinstellingen en gemeenten.

Visie op wonen
Dankzij intensieve samenwerking tussen de
WERV-gemeenten hebben woningzoekenden
sinds vorig jaar een ruimere keus; via
huiswaarts.nu kunnen zij op woningen in
het gehele WERV-gebied reageren. Ook is
een eenduidig urgentiebeleid gerealiseerd.
In 2008 bundelt WERV de visie van de vier
gemeenten op het thema ‘wonen’, met oog

voor aspecten als duurzaamheid en een
goede afstemming van bouwprogramma’s.
WERV toonde in 2007 voor het eerst alle
relevante vastgoedontwikkelingen in
de regio overzichtelijk bij elkaar in de
Vastgoedmonitor. De Monitor zal ook dit jaar
verschijnen.
Mobiliteit & bereikbaarheid
Voor bewoners en bedrijven binnen WERV is
een goede bereikbaarheid van groot belang.
Voor de samenwerkende gemeenten blijft dit
dan ook een speerpunt. In 2007 is onderzoek
gedaan naar de Zuidelijke ontsluiting van
WERV. ‘Tidal flow’ – een derde rijstrook die
tijdens de spits in de drukste richting kan
worden ingezet – kwam als best mogelijke
oplossing uit de bus om de verkeersproblemen op te lossen. In 2008 wordt uitgezocht of
dit haalbaar is. Daarnaast zal WERV aandacht
besteden aan de optimalisatie van openbaar
vervoer en fietsroutes.

Kortom
WERV timmert flink aan de weg. Belangrijke
resultaten zijn al zichtbaar. Voor veel andere
zaken is in 2007 de basis gelegd in de vorm
van onderzoek en de ontwikkeling van
projecten die in 2008 hun beslag krijgen.

Ondernemend WERV bruist!
Koos Rodenburg, Directeur ING Veenendaal, is sinds een jaar voorzitter van
Bedrijvenkring Veenendaal. Hoe ervaart hij de samenwerking met WERV? Enkele
kritische kanttekeningen vanuit het bedrijfsleven.
Ondernemingen in de WERV-regio zijn
georganiseerd in bedrijvenkringen, die op
hun beurt zijn aangesloten bij de Federatie
Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV).
“We hebben allemaal dezelfde belangen en
vraagstukken”, zegt Rodenburg. “Waar vind je
technisch geschoold personeel? Hoe zorgen
we dat we bereikbaar zijn en blijven? Wat
hebben we nodig, nu en in de toekomst, voor
een gezonde bedrijfsvoering? Alleen door
je samen hard te maken voor zaken, kom je
verder.”
“De samenwerking met de gemeente
Veenendaal is goed”, stelt Rodenburg vast.
“Er is veel verbeterd op dat vlak. We hebben
intensiever contact. Een paar keer per jaar
zitten we aan tafel met onze wethouder.
Daarnaast komen we eens per kwartaal bijeen

met alle voorzitters van de bedrijvenkringen
en de wethouders van de WERV gemeenten
en Barneveld. Daardoor weten we elkaar
steeds beter te vinden.”
Als voorbeeld van een goede samenwerking
noemt Rodenburg het Ondernemersfonds.
Alle ondernemers in Veenendaal betalen daar
aan mee, inning geschiedt door de gemeente
middels reclamebelasting.
De zes bedrijventerreinen krijgen coöperatieve verenigingen die jaarlijks gelden
ontvangen vanuit het ondernemersfonds,
op basis van hun jaarplan, dat zij naar eigen
keuze kunnen aanwenden, bijvoorbeeld
voor collectieve beveiliging. ‘Een unieke
constructie en een perfect voorbeeld van de
actieve rol die de gemeente kan en wil spelen’,
zegt Rodenburg enthousiast.

Toch plaatst hij ook kritische kanttekeningen.
‘Het is goed dat we nu regelmatig en
gestructureerd contact hebben met de
gemeente en de andere bedrijvenkringen.
Wat vervolgens wel moet gebeuren dat alle
partijen, gemeenten en bedrijfsleven, voor
de belangrijke onderwerpen een gezamenlijk
standpunt innemen waar wij dan ook echt
met elkaar voor gaan en daar vervolgens
beleid voor ontwikkelen. Denk aan de verbinding Noord-Zuid of een vervoersplan voor
de secundaire wegen tussen bijvoorbeeld
Ede en Veenendaal. Waar staan we voor? En
wat zijn de vorderingen? De visie is er wel
vanuit WERV, maar deze moet wat mij betreft
duidelijker uitgedragen worden, zodat de
toegevoegde waarde van WERV tastbaarder
wordt. Niet dat dit een doel op zich moet zijn
maar wel om concrete resultaten te boeken!

Minister Verburg bezoekt het
Binnenveld

Het bezoek van minister Verburg (LNV)
aan het Binnenveld op dinsdag 18
maart is niet onopgemerkt gebleven.
De lokale, regionale en landelijke pers
had massaal gehoor gegeven aan
het persbericht dat het ministerie van
LNV had rondgezonden. In de stal van
zorg- en bioboerderij De Hooijlanden,
waar de minister rond 11.30 uur zou
worden ontvangen, was het een drukte
van belang. Televisiecamera’s werden
neergezet, licht en geluid werden
gemeten en tussen de bedrijven door
beviel een koe van een gezond kalfje.
Minister bij de pinken
Terwijl Gerda Verburg haar openingsspeech
hield, protesteerden de pinken op de
achtergrond luidkeels tegen de bovenmatige
bedrijvigheid in hun stal. De minister liet zich
daar niet door weerhouden, de aanwezigen
te informeren over de aanleiding voor haar
komst. In totaal waren er 36 verzoeken
ingediend om natuurgebieden als voorbeeldgebied aan te wijzen. De minister prees de
vooruitstrevendheid van de ideeën om financiële middelen te genereren voor het behoud
en beheer van natuurgebieden, variërend van
landschapsveilingen tot groen beleggen.

Voorbeeldgebieden
Enkele verzoeken vielen zodanig op door hun
creativiteit en denken buiten geijkte kaders, dat
deze gehonoreerd werden. Amstelland, Groene
Woud, Ooijpolder en ons eigen Binnenveld
zijn om die reden aangewezen als voorbeeldgebieden. Over de ambitieuze ideeën die
in het WERV Landschapsontwikkelingsplan
Binnenveld geopperd worden, leest u elders
in deze nieuwsbrief meer. Dat het Binnenveld
als voorbeeldgebied is aangewezen, is positief
voor de toekomst van dit belangrijke maar

kwetsbare gebied. Het Binnenveld (en daarmee
WERV) staat nu ook landelijk op de kaart!
Persexcursie
De komst van minister Verburg was georganiseerd vanuit het ministerie van LNV en was alleen
bedoeld voor journalisten. Daarom was het niet
mogelijk om veel mensen uit het Binnenveld
zelf aanwezig te laten zijn. Dit werd hier en daar
wel jammer gevonden; dit tekent ook wel de
grote betrokkenheid van de bewoners van het
Binnenveld.

Aan tafel bij de provincie
Op 19 februari jl. zette wethouder Sanders als plaatsvervangend voorzitter van WERV
zijn handtekening onder de samenwerkingsagenda met de Provincie Utrecht. Daarmee
wordt het Bestuurlijk Overleg WERV een sterke, rechtstreekse gesprekspartner voor
de provincie. En daarmee een stuk slagvaardiger bij de realisatie van projecten op het
gebied van ruimtelijke ordening, economie, natuur, wonen en bereikbaarheid.
Hans Snijder, ambtelijk coördinator WERV
vanuit de gemeente Veenendaal, vertelt: “Bij
regionale vraagstukken is de provincie als
gesprekspartner onontbeerlijk. Daarom zijn
we erg tevreden met deze overeenkomst.
Ik verwacht dat we hierdoor belangrijke
projecten in de toekomst een stuk soepeler
kunnen realiseren.”
Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar een
meerjarenprogramma opgesteld, waarbij
iedere gemeente projecten kon voorstellen. Na beoordeling werd een deel van de
voorstellen geaccordeerd. Met WERV zijn

kaderstellende afspraken gemaakt over
de samenwerking; de komende maanden
worden deze verder ingevuld.
Hans Snijder: “Dit is een geweldige mijlpaal.
Toch zijn we nog niet 100% tevreden. Voor
veel van onze vraagstukken – denk bijvoorbeeld aan de Zuidelijke ontsluiting van ons
gebied, maar ook aan het behoud van het
Binnenveld – hebben we zowel de Provincie
Utrecht als de Provincie Gelderland nodig.
Het liefst willen we dan ook een driepartijenconvenant sluiten met beide provincies. Hoe
korter de lijntjes, hoe slagvaardiger je kunt
optreden.”

Mis het niet: de jaarlijkse WERV regiobijeenkomst!
Op vrijdag 16 mei aanstaande vindt de
zesde WERV Regiobijeenkomst plaats;
een datum om in de agenda te noteren!
Het is een perfecte gelegenheid om de
juiste mensen te leren kennen en weer
helemaal op de hoogte te raken van wat
er in de regio speelt.
De WERV Regiobijeenkomsten staan inmiddels bekend om hun pittige discussies en
vernieuwende workshops. Rhenen, dat
haar 750-jarig jubileum viert, heeft ditmaal
de organisatie in handen. Ter ere van het
jubileum vindt de Regiodag plaats op een
bijzondere locatie: in een grote theatertent op
het terrein Vogelensang.
Raadsleden en genodigden zijn welkom
vanaf 09.00 uur. ‘s Ochtends zijn er diverse
workshops rondom het thema toerisme en
recreatie; nu nog een bescheiden branche,
maar met veel potentieel. Ook zullen de vier
burgemeesters hun handtekening zetten
onder het nieuwe convenant. Tenslotte

wordt de deelnemers een gezellige lunch
aangeboden. Het programma eindigt om
14.00 uur.

Vrijdag 16 mei van 9.00 tot 14.00 uur de
WERV Regiobijeenkomst in Rhenen!

WERV Vastgoed 2008 een succes
Op 10 april vond een WERV Vastgoeddag plaats. Een commercieel initiatief als
ontmoetingsmoment voor bestuurders, projectontwikkelaars, beleggers, financiers,
makelaars en al die anderen voor wie de WERV-regio van belang zijn. Tijdens het
congres werden de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van vastgoed. Ook was er gelegenheid tot netwerken, waar volop gebruik
van werd gemaakt.

Naast deze Vastgoeddag is er ook nog de
jaarlijks Vastgoedmonitor, een intiatief dat
door WERV zelf wordt gedragen. Deze keer
vindt de Vastgoedmonitor op 18 juni plaats.
Dit gebeurt in de vorm van een symposium en
wordt in Wageningen gehouden. De uitnodigingen hiervoor volgen binnenkort.

A12
Bennekom

Elst
Achterberg

Wageningen

Rhenen
Lienden

Het Projectbureau WERV
Het projectbureau is het ambtelijk coördinatie-

punt van WERV en is gevestigd in het gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75,
Postbus 201, 3910 AE Rhenen,
telefoon (0317) 68 17 97 of 68 17 98.
Fax: (0317) 61 70 64, e-mail: info@werv.nl
Projectbureaumanager Liesbeth de Jong is
dagelijks bereikbaar (bij voorkeur ‘s ochtends
bellen).
Meer informatie
WERV is geen interne aangelegenheid, maar een
zaak van de vier participerende gemeenten. Er
wordt nadrukkelijk contact en samenwerking
gezocht met andere samenwerkingsverbanden en
organisaties in de regio. Wilt u actief meedenken
en meepraten of informatie over bepaalde projecten, neemt u dan contact op met de
ambtelijk coördinator WERV van uw gemeente.
Gemeente Wageningen
Wilma Pol (0317) 49 27 35
Gemeente Ede
Angelique Gerritsen (0318) 68 04 78
Gemeente Rhenen
Karsten Riemens (0317) 68 16 30
Gemeente Veenendaal
Hans Snijder (0318) 53 85 41

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectbureau WERV en wordt zowel intern als extern verspreid in een oplage van 1.500 exemplaren.

Management Producties had het evenement
tot in de puntjes verzorgd. Bewust was ervoor
gekozen ook ruimte te bieden aan informeel
samenzijn. Al met al was het een zeer
informatieve middag, die zeker voor herhaling
vatbaar is.

Ede

Veenendaal

Colofon

Dagvoorzitter Jan Paul van de Hoef, directeur
van Keus Kauffeld Bedrijfsmakelaardij, toonde
zich tevreden met de opkomst van ruim 100
deelnemers.
Geert van Rumund, burgemeester van
Wageningen, opende de middag. Als voorzitter van WERV memoreerde hij aan het feit dat
WERV de aantrekkelijkheid van de regio voor
bedrijven en particulieren hoog in het vaandel
heeft staan.
Achtereenvolgens kwamen de ontwikkelingen in bedrijfshuisvesting, het woningbeleid
en de plannen van de gemeenten Ede,
Rhenen en Veenendaal uitgebreid aan bod.

De Klomp
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